
Nr. inreg. 132019.121/19.02.2021 

ANUNŢ – Invitatie - ACHIZIŢIE DIRECTĂ  

 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI 

 

ACHIZITIE DOTARE SMARTLAB 

ÎN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „CARIERE DE SUCCES PRIN STAGII DE PRACTICA SI 

ORIENTARE PROFESIONALǍ” 

1. Obiectul contractului:  

 

Lot 1. “Achizitie echipament tehnologic Smartlab mecatronica (roboti educationali, unitati functionale, 

module de actionare etc.) 

 

Cod CPV: 39162200-7; 31700000-3; 

Nr. 

crt. 

Descrierea 

produsului 

Specificatii tehnice UM Cantitate 

1 

Unitate de baza cu 
instrumentatie 
virtuala 

 

Interfaţa de măsurare cu intrări, ieşiri, 

comutatoare, surse de alimentare, generatoarele 

de semnal şi circuitele de măsură necesare pentru 

desfăşurarea lucrărilor experimentale 

Procesor cu memorie pentru stocarea datelor 

măsurate 

Interfata USB 

Posibilitatea de conectare simultană 

Sursa de alimentare cu tensiune de intrare 

variabilă 

Instrumentele virtuale incluse 

Modulul utilizat la conectarea diferitelor circuite 

electrice şi electronice la sistemul la interfaţa 

acestuia 

Accesoriile de măsurare, şunturile şi cablurile de 

conexiuni 

Soft specific 

buc 1 

2 Modul - Maşini 
asincrone 

Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută 

cu un stator cu înfăşurare trifazată, condensator 

pentru pornire si functionare normala şi senzor de 

temperatură cu sursă de curent constant 

Rotoare: în colivie, cu magnet permanent, bobinat 

Soft specific 

buc 1 

3 Modul - Motoare pas 
cu pas 

Placă dedicată lucrărilor experimentale 

Circuit de comandă cu minim 4 intrări şi un 

amplificator de putere, regulator de curent 

integrat 

Afişaj pe care este indicată starea curentă a 

sistemului 

Soft specific 

buc 1 



4 

Platforma didactica 

cu robot 

programabil 

Bloc programabil, motoare, senzori,  

piese de construcție, suport didactic și 

modele de proiecte 

buc 4 

 

Lot 2. Achizitie echipament tehnologic Smartlab prelucrari mecanice CNC (1 strung, 2 freza, 1 

extrudor(imprimanta 3D), trusa de masura etc.) 

Cod CPV: 42600000-2; 39162200-7; 31700000-3; 

Nr. 

crt. 

Descrierea 

produsului 

Specificatii tehnice UM Cantitate 

1 

Strung CNC  
+ set 
semifabricate 

 

Prelucrări cu scop didactic pe următoarele materiale: 
lemn, plastic, ceară, metale neferoase şi metale moi. 
Acţionare sanie: motoare pas cu pas,

 

Număr axe: 2; 
Turaţie ax principal min. 3.000 rot/min; 
Cursă X/Y min. 145/50mm; 
Universal  
PC si software specific 

Buc. 1 

2 

Maşină de 
frezat CNC  
+ set 
semifabricate 
 

Minim 3 axe, prelucrari cu scop didactic:pe 
următoarele materiale: lemn, plastic, ceară, metale 
neferoase şi metale moi. 
Acţionare sănii: motoare pas cu pas; 
Set semifabricate 
PC si software specific 

Buc. 2 

3 
Imprimanta 
3D – masina 
de extrudat 

Ecran, tactil minim de 4" 
Tehnologie de printare: FFF (Fused Filament Fabrication) 
Volum de printare minim: 300 x 250 x 300 mm 
Materiale compatibile: PLA, ABS, Carbon Fiber, Wood, 
Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, etc. 
Numar extrudoare minim 2  
Conectivitate: USB, SD card 
Softwarespecific 

Buc.  1 

4 
Trusa 
instrumente 
de masurǎ 

Trusa instrumente de masura contine minim 8 piese: rigla 
metalica, subler, micrometru, echer, creion de trasat, etc 

Buc  2 

 

 

2. Autoritatea contractantă: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, 

Telefon – 0742132039. 

Data fixată pentru începerea contractului este data semnării acestuia de către ambele părţi, iar 

perioada de execuţie va fi de max. 90 zile, conform prevederilor contractului de finanţare.  

 

3. Valoarea totală estimată a contractului de servicii: 130.252,00 lei fǎrǎ TVA (155.000 cu TVA) 

defalcata pe 2 loturi: lot 1 – 54621,8 si respectiv lot 2 – 75630,2 lei fǎrǎ TVA.  

  

4. Sursa de finanțare: fonduri europene + buget local. 

 

5. Modalitatea de atribuire: are ca temei legal dispozițiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și ale art. 43 alin. (1) - (3) din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98 privind achizițiile publice. 

 



6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art.187 alin. (3^1) din  

Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 34 din HG. nr. 395/2016. 

7. Adresa la care se transmit ofertele: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, 

nr. 43 -  la Secretariat. 

8.  Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 16.03.2021, ora 10.00. 

9. Analiza ofertelor va avea loc în data de 16.03.2021, ora 11.00 la sediul Colegiului Tehnic „Anghel 

Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 43. 

 

10. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail proiectectas@gmail.com. 

 

11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile. 

 

Documentația de atribuire precum si eventuale clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin 

e-mail la adresa proiectectas@gmail.com sau la tel. 0742132039. 

 

Manager de proiect 

Sergiu Sabǎu   Coordonator Smartlab: Maxim Ioana  


